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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 13. júla 2021 z  4. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 

Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 13. júla 2021 v zasadačke Obecného úradu vo Veľkých 

Dvorníkoch.  

Prítomní :  

  PhDr. Ján Ürögi                                starosta obce     

                        Ing. Eugen Stemmer  zást. starostu 

                        Rozália Bazsóová      poslankyňa 

                        PhDr.Pavel Domonkos                         poslanec 

  Károly Makki                                      poslanec 

                        Edita Ürögiová                                    poslankyňa  

 Ing. Ivan Ürögi poslanec 

 

 

Ďalej prítomný : Ing.Koloman Pongrácz                        

 

Neprítomný :   Štefan Volner  - ospr.  

  

1. Zahájenie 

  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva  zahájil a viedol starosta obce pán PhDr. Ján 

Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní počet prítomných poslancov je šesť, 

a preto zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice       

       

Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov : 

 

l.  Ing. Eugen Stemmer                                                  2. PhDr. Pavel Domonkos 

 

 Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Máriu Ághovú 

 

Hlasovanie : 

             Za : 6                               Proti : 0                               Zdržali sa :0 

 

Pán starosta konštatoval, že s uvedeným návrhom obecné zastupiteľstvo jednohlasne 

súhlasilo. 

 

Starosta uviedol, že program zasadnutia bol doručený všetkým poslancom podľa zákona 

č. 369/1990 Z.b. § 12 ods. 4. 
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3. Predloženie programu rokovania 

 

Pán starosta predložil program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce Veľké Dvorníky  

5. Schválenie odpredaja nehnuteľnosti 

6. Schválenie prísediaceho na Okresnom súde v Dunajskej Strede 

7. Schválenie žiadosti Modelárskeho klubu Pro - Model 

8. Aktuálne veci 

9. Diskusia  

10. Záver 

 

Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program rokovania obecného zastupiteľstva.  

Hlasovanie : 

                     Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

     

    Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce Veľké Dvorníky  

 

Pán PhDr. Ürögi – Volebné obdobie hlavného kontrolóra Ing. Kolomana Pongrácza 

uplynulo. Bolo vyhlásené výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra do 29.06.2021 

do 15.30 hod. V termíne kandidoval a splnil podmienky jeden kandidát pre voľbu hlavného 

kontrolóra. 

 

1. Ing. Koloman Pongrácz 

 

Pán PhDr. Ürögi  - Navrhujem, aby  voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila s tajným 

hlasovaním formou hlasovacích lístkov  prostredníctvom volebnej komisie.  

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby sa voľba hlavného kontrolóra  konala s tajným hlasovaním 

formou hlasovacích lístkov prostredníctvom volebnej komisie? 

 

                    Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo pre voľbu hlavného kontrolóra tajné 

hlasovanie formou hlasovacích lístkov prostredníctvom volebnej komisie 

 

Navrhujem, aby volebná komisia pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Veľké Dvorníky 

dňa 13.7.2021 bola v nasledovnom zložení : 

Predseda volebnej komisie : Ing. Eugen Stemmer 

Členovia volebnej komisie : PhDr. Pavel Domonkos, Rozália Bazsóová 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby volebná komisia pracovala v takom zložení? 
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                 Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

     

Návrh je schválený. 

 

Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra sú nasledovné : 

 

1. Každý poslanec obdrží jeden hlasovací lístok s menom kandidáta 

2. Hlasovací lístok je označený pečiatkou Obce Veľké Dvorníky a podpisom starostu 

obce 

3. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je vyznačený jeden kandidát zakrúžkovaním 

4. Neplatný hlasovací lístok je ten, ktorý je neoznačený 

5. Ak v prvom kole nebude zvolený hlavný kontrolór obce nadpolovičnou väčšinou 

všetkých poslancov OZ – bude 15 minútová prestávka na vyhotovenie hlasovacích 

lístkov do druhého kola volieb 

6. Ak v druhom kole nebude zvolený hlavný kontrolór, voľba sa uskutoční žrebom 

7. Meno úspešného kandidáta oznámi predseda volebnej komisie poslancom obecného 

zastupiteľstva 

 

Po hlasovaní predseda volebnej komisie pán Ing. Eugen Stemmer  informoval OZ 

o výsledkoch volieb: 

         Ing. Koloman Pongrácz dostal 6 hlasov 

 

V súlade s § 18 a ods. 3 a ods. 5 zákona 369/1990Zb. o obecnom zriadené v znení 

neskorších predpisov  za hlavného kontrolóra Obce Veľké Dvorníky bol zvolený Ing. 

Koloman Pongrácz. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie, 

že hlavným kontrolórom Obce Veľké Dvorníky dňa 13.07.2021 bol zvolený Ing. Koloman 

Pongrácz? 

 

                     Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

     

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie, že hlavným kontrolórom Obce 

Veľké Dvorníky dňa 13.07.2021 bol zvolený Ing. Koloman Pongrácz. 

 

Plat hlavného kontrolóra Obce Veľké Dvorníky sa upraví každý nasledujúci rok pri zmene 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, zamestnávateľ v súlade s § 28c 

ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

5. Schválenie odpredaja nehnuteľnosti 

 

Pán PhDr. Ürögi – Obecné zastupiteľstvo dňa 10. septembra 2020 s uzn .č. 4/2020-Pl B/6 

schválilo odpredaj pozemku parc. č. 148/212 vo výmere 69 m2 vedená ako záhrada 

a parc.č. 148/213 vo výmere 9 m2 vedená ako ostatná plocha v kat. úz. Veľké Dvorníky 

pre Erika Németha, bytom Veľké Dvorníky, Hlavná ul. č. 253/6 za podmienok, že 

kupujúci vybaví na vlastné náklady znalecký posudok.  Obecné zastupiteľstvo  potom  
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rozhodne na základe znaleckého posudku a určí, zároveň schváli predajnú cenu za daný 

pozemok.  Znalecký posudok bol vyhotovený.  Znalecký posudok kupujúci odovzdal na 

obecnom úrade. V znaleckom posudku určená kúpna cena je 7,86 €/m2. Kúpna cena 

nemôže byť nižšia ako je určená v znaleckom posudku. Navrhujem kúpnu cenu 8,00 €/m2. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby parc.č. 148/212 vo výmere 69 m2 vedená ako záhrada 

a parc.č. 148/213 vo výmere 9 m2 vedená ako ostatná plocha v kat. úz. Veľké Dvorníky, 

boli predané  pre Erika Németha, bytom Veľké Dvorníky, Hlavná ul. č. 253/6 za kúpnu 

cenu 8,00 €/m2? 

 

Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

     

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj pozemku parc. č. 148/212 vo 

výmere 69 m2 vedená ako záhrada a parc.č. 148/213 vo výmere 9 m2 vedená ako ostatná 

plocha v kat. úz. Veľké Dvorníky pre Erika Németha, bytom Veľké Dvorníky, Hlavná ul. 

č. 253/6 za kúpnu cenu 8,00€/m2. 

 

6. Schválenie prísediaceho na Okresnom súde v Dunajskej Strede 

 

Pán PhDr. Ürögi – V predchádzajúcom volebnom období 2016 -2020 bola schválená za 

prísediaceho pre Okresný súd Dunajská Streda moja osoba. Volebné obdobie sa skončilo 

v roku 2020. Okresný súd požiadal o môj názor. Ak obecné zastupiteľstvo schváli moju 

osobu za prísediaceho pre Okresný súd Dunajská Streda, tak prijímam túto funkciu. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby za prísediaceho pre Okresný súd Dunajská Streda obecné 

zastupiteľstvo schválilo moju osobu na volebné obdobie 2021-2025? 

 

Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo pre Okresný súd Dunajská Streda za 

prísediaceho a PhDr. Jána Ürögiho, nar. 20.05.1959, bytom Veľké Dvorníky, Nový rad 

158/34 na volebné obdobie 2021-2025. 

 

7. Schválenie žiadosti Modelárskeho klubu Pro – Model 

 

Pán PhDr. Ürögi – Aj v tomto roku Modelársky klub Pro Model, Mostová 46, požiadal 

o schválenie žiadosti na usporiadanie preteku v rámci majstrovstiev Slovenska na jazere vo 

Veľkých Dvorníkoch v termíne od 23. júla 2021 do 24.júla 2021. Navrhujem, aby žiadosť 

bola schválená s tým, že majú povinnosť dodržať všetky platné opatrenia v súvislosti 

s COVID 19.  

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby žiadosť Modelárskeho klubu Pro – Model, Mostová 46 bola 

schválená na usporiadanie preteku v rámci majstrovstiev Slovenska na jazere vo Veľkých 

Dvorníkoch od 23.07.2021 do 24.07.2021s tým že majú povinnosť dodržať všetky platné 

opatrenia v súvislosti s COVID 19?  

 

                      Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť Modelárskeho klubu Pro –Model,  

Mostová 46 na usporiadanie preteku v rámci majstrovstiev Slovenska na jazere vo                                                       

Veľkých Dvorníkoch v termíne 23. jú1a 2021  a 24. júla  2021 s tým, že majú za  

povinnosť dodržiavať všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID -19 . 

 

8. Aktuálne veci 

  

Pán PhDr. Ürögi – Alexander Banyák, bytom Veľké Dvorníky, Ružová ul. č. 88/5, požiadal 

obecné zastupiteľstvo o schválenie finančnej podpory, nakoľko mesačne dostane 174 € 

invalidný dôchodok, čo mu nestačí na lieky a na režijné výdavky. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo dňa 30.03.2015 s uzn. č. 2/2015-Pl B/4 schválilo jednorazovú finančnú 

pomoc ročne vo výške 30,00 € pre ťažko zdravotné postihnuté osoby. Obecné zastupiteľstvo 

bolo toho názoru, že na základe tohto uznesenie pán Banyák v roku 2021 dostane 30,00 €  

finančnú podporu. 

 

9. Diskúsia 

 

Zo strany poslancov neboli žiadne otázky a pripomienky. 

 

10. Záver 

 

Po vyčerpaní programu pán PhDr. Ján Ürögi, starosta obce poďakoval za účasť a plenárne 

zasadnutie ukončil. 

 

 D.a.h. 

 

 

................................................                                              ........................................... 

    Ing. Eugen Stemmer   PhDr. Ján Ürögi 

     overovateľ zápisnice                                                            starosta obce 

 

................................................. 

   PhDr. Pavel Domonkos  

    overovateľ zápisnice 

 

 

.................................................... 

         Mária Ághová 

         zapisovateľka 
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